
 
 

 

 

ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЄКТУ 

(інформаційне зобов'язання у зв'язку зі ст. 13 і ст. 14  

Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679) 

 

У зв'язку з участю в проєкті „ЗАХІДНОПОМОРСЬКА АКАДЕМІЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ” беру 
до уваги наступне: 

1. Адміністратором моїх персональних даних є: 

1) Управління Західнопоморського воєводства з місцезнаходженням за адресою: вул. Корсажи 34, 

70-540 Щецин, яке виконує функції Керуючого органу для Регіональної операційної програми 
Західнопоморського воєводства 2014-2020, іменованої надалі RPO WZ 2014-2020, у рамках 
обробки даних, зібраних у „Прєкти RPO WZ 2014-2020”, 

2) Міністр, який відповідає за регіональний розвиток з місцезнаходженням за адресою: вул. 

Вспульна 2/4, 00-926 Варшава, для даних у рамках обробки даних, зібраних у „Центральній 
телеінформаційній системі з підтримки реалізації операційних програм”. 

2. Обробка моїх персональних даних є законною і відповідає умовам, про які йдеться в ст. 6 ч. 1 

літ. c та ст. 9 ч. 2 літ. g Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679  – персональні 
дані є необхідні для реалізації RPO WZ 2014-2020 на основі: 

1) стосовно обробки даних, зібраних у „Прєкти RPO WZ 2014-2020”: 
a) Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1303/2013 від 17 грудня 2013 р., 

який встановлює спільні положення щодо Європейського фонду регіонального розвитку, 
Європейського соціяльного фонду, Фонду гуртування, Європейського 
сільськогосподарського фонду розвитку сільських територій та Європейського фонду 
морського та рибного господарства та встановлює загальні положення щодо 
Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціяльного фонду, Фонду 
гуртування та Європейського фонду морського та рибного господарства та скасовує 
Регламент Ради (ЄС) № 1083/2006 (Журнал Законів UE L 347 z 20.12.2013, c. 320, з 
пізнішими змінами), 

b) Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1304/2013 від 17 грудня 2013 р. 
щодо Європейського соціяльного фонду, який скасовує Регламент Ради (ЄС) № 1081/2006 
(Журнал Законів UE L 347 z 20.12.2013, с. 470, з пізнішими змінами), 

c) Закону від 11 липня 2014 р. про засади реалізації програм, що стосуються політики єдності 
і фінансуються у фінансовій перспективі 2014–2020 (Журнал Законів від 2018 р. пол. 1431, 

з пізнішими змінами); 

2) стосовно обробки даних, зібраних у „Центральній телеінформаційній системі з підтримки 
реалізації операційних програм”: 
a) Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1303/2013 від 17 грудня 2013 р., 

який встановлює спільні положення щодо Європейського фонду регіонального розвитку, 
Європейського соціяльного фонду, Фонду гуртування, Європейського 
сільськогосподарського фонду розвитку сільських територій та Європейського фонду 
морського та рибного господарства та встановлює загальні положення щодо 
Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціяльного фонду, Фонду 
гуртування та Європейського фонду морського та рибного господарства та скасовує 
Регламент Ради (ЄС) № 1083/2006, 

b) Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1304/2013 від 17 грудня 2013 р. 

щодо Європейського соціяльного фонду, який скасовує Регламент Ради (ЄС) № 1081/2006, 

c) Закону від 11 липня 2014 р. про засади реалізації програм, що стосуються політики єдності 
і фінансуються у фінансовій перспективі 2014–2020 (Журнал Законів від 2018 р. пол. 1431, 

з пізнішими змінами), 

d) виконавчої постанови Комісії (ЄС) № 1011/2014 від 22 вересня 2014 р., що встановлює 

докладні виконавчі правила Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 
1303/2013 щодо шаблонів для передачі певної інформації до Комісії та детальні положення 



 

 

про обмін інформацією між бенефіціяром та керуючими, сертифікаційними, аудиторськими 

і посередницькими установами (Журнал Законів UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Мої особисті дані будуть оброблятися тільки для цілей проєкту „ЗАХІДНОПОМОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
КОМПЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ”, зокрема, підтвердження прийнятності витрат, надання підтримки, 

моніторингу, оцінки, розрухунку проєкту, зхбереження тривалості проєкту, архівації, контролю, 

аудиту і звітності, а також інформаційно-пропагандистської діяльності в рамках RPO WZ 2014-2020. 

4. Мої особисті дані були передані задля обробки посередницькому органу – Воєводскому управлінні 
з питань зайнятості в м. Щецин, з місцезнаходженням за адресою: вул. Міцкевича 41, 70-383 

Щецин, бенефіціяру, що реалізує проєкт - EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE PIOTR 

SIBILSKI, Ал. Войска Польскєґо 52/3, 70-477 Щецин, партнеру – FUNDACJA IT, вул. Яґєллоньска 
67/E, 70-382 Щецин та суб'єктам, які за дорученням бенефіціяра беруть участь у реалізації проєкту. 
Мої персональні дані можуть бути надані спеціялізованим організаціям, які проводять оціночні 
дослідження на замовлення Керуючого органу, посередницького органу або бенефіціяра.  Мої 
персональні дані також можуть бути передані спеціялізованим організаціям, які на замовлення 
Керуючого органу, посередницького органу і бенефіціяра проводять дослідження, контролі та аудит 
у рамках RPO WZ 2014-2020. У разі листування дані будуть передаватися субєктам, які виконують 
послуги поштового звязку, а також сторонам і іншим учасникам адміністративного процесу. 

5. Додатково, протягом 4 тижнів після завершення участі в проєкті надам бенефіціяру дані про мій 
статус на ринку праці, а атакож інформацію про отримання освіти або навчання і отримання 
кваліфікації або оволодіння новими навичками. Протягом трьох місяців після завершення участі в 
проєкті надам дані про мій статус на ринку праці. 

6. Мої персональні дані не підлягають автоматизованому приняттю рішень. 

7. Мої персональні дані зберігатимуться до моменту підсумування RPO WZ 2014-2020 (тобто до 31 
грудня 2023 р.) та завершення архівації документів. 

8. З питань, повязаних з Вашими даними, звязуйтеся, будь ласка, з відповідним Інсектором з питань 
захисту даних за нижченаведеними електронними адресами: 

a) abi@wzp.pl – стосовно даних, зібраних у „Прєкти RPO WZ 2014-2020”, 

b) iod@miir.gov.pl – стосовно даних, зібраних у „Центральній телеінформаційній системі з 
підтримки реалізації операційних програм”. 

9. Маю право подати скаргу до органу нагляду, яким є Голова Управління з питань захисту 
персональних даних з місцезнаходженням за адресою: вул. Ставкі 2, 00-193 Варшава. 

10. Маю право на доступ до своїх персональних даних та право на їх виправлення. 

11. Маю право на видалення даних, обмеження їх обробки, право на переведення даних та право на 
подання скарги за умов, що такі дані вже не необхідні для цілей, для яких вони були зібрані та, 
якщо пройшов термін їх обовязкової архівації Адміністратором. 

12. Надання даних обумовлене законодавством, а відмова в їх наданні рівнозначна з відсутністю 
можливості надання підтримки в рамках проєкту. 
 

 

 

 

…..……………………… ……………………… ………… 

НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ І ДАТА РОЗБІРЛИВИЙ ПІДПИС УЧАСНИКА/УЧАСНИЦІ 
ПРОЄКТУ 

 


